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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников. Общий объѐм работы 

составляет 62 страницы. Список использованныхисточников занимает 6 

страниц и включает 80 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, ПРИНЦИП 

ВЕРХОВЕНСТВА, ПРИНЦИП ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, ПРИНЦИПЫ ПРАВА, 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

3. Содержание работы  

Объект исследования — совокупность общественных отношений, 

возникающих в сфере европейского права в рамках вопроса определения 

функциональных принципов ЕС. 

Цель исследования — формулирование определения «функциональные 

принципы ЕС», определение классификации функциональных принципов ЕС, 

выявление основных тенденций совершенствования права ЕС посредством 

развития функциональных принципов. 

Методы исследования –формально-логический, сравнительно-правовой, 

системно-структурный, проблемно-теоретический. 

Полученные итоги и их новизна. В результате работы выявлено 

существование различных подходов относительно 

классификациифункциональных принципов ЕС;отмечены характерные черты 

данных принципов; дано авторское определение таких принципов; 

проанализированапрактическая деятельность Суда. Рассмотрена возможность 

ориентирования и сближения правовых систем Республики Беларусь и ЕС. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

исследования могут учитываться в дальнейшем при исследовании 

общетеоретических вопросов европейского права, при проведении и разработке 

эффективной интеграционной политики Республики Беларусь, а также при 

подготовке учебно-методической литературы в процессе преподавания 

дисциплины «Европейское право» для специальности 1-24 01 01 

«Международное право».  



АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб’ём дыпломнай працы  

Дыпломня праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 

раздзелаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы 

складае 62 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 6 старонак і 

ўключае 80 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ЕЎРАПЕЙСКАЕ ПРАВА, ПРЫНЦЫП 

ВЕРХАВЕНСТВА, ПРЫНЦЫП ПРАМОГА ДЗЕЯННЯ, ПРЫНЦЫПЫ ПРАВА, 

СУДОВАЯ ПРАКТЫКА. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання—сукупнасць грамадскіх адносін, якія ўзнікаюць у 

сферы еўрапейскага права ў рамках вызначэння функцыянальных прынцыпаў 

ЕС. 

Мэта даследавання — фармуляванне паняцця «функцыянальныя 

прынцыпы ЕС», вызначэнне класіфікацыі функцыянальных прынцыпаў ЕС, 

выяўленне асноўных тэндэнцый ўдасканалення права ЕС праз развіццѐ 

функцыянальных прынцыпаў. 

Метады даследовання –фармальна-лагічны, параўнальна-прававой, 

сістэмна-структурны, праблемна-тэарэтычны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна.У выніку працы выяўлена існаванне 

розных падыходаў адносна класіфікацыі функцыянальных прынцыпаў ЕС; 

адзначаны характэрныя рысы дадзеных прынцыпаў; дадзена аўтарскае 

вызначэнне такіх прынцыпаў; прааналізавана практычная дзейнасць Суда. 

Разгледжана магчымасць арыентавання і збліжэння прававых сістэм Рэспублікі 

Беларусь і ЕС. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы.Вынікі даследавання 

могуць ўлічвацца ў далейшым пры даследаванні агульна тэарэтычных 

пытанняў еўрапейскага права, пры правядзенні і распрацоўцы эфектыўнай 

інтэграцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, а таксама пры падрыхтоўцы 

вучэбна-метадычнай літаратуры ў працэсе выкладання дысцыпліны 

«Еўрапейскае права» для спецыяльнасці 1-24 01 01  «міжнароднае права». 

 

  



ANNOTATION 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list 

of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion and list of 

references. Total scope of work is 62 pages. The list of references occupies 6 pages 

and includes 80 positions.  

2. Keywords 

THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN LAW, PRINCIPLE OF 

PRIORITY, PRINCIPLE OF DIRECT ACTION, PRINCIPLES OF LAW, 

JUDICIAL PRACTICE. 

3. The content of the work  

The object of the research is the aggregate of social relations emerging in the 

field of European law within the framework of the definition of the functional 

principles of the EU. 

The purpose of the research isto formulate the definition of "functional 

principles of the EU", to define the classification of the functional principles of the 

EU, to identify the main trends in the improvement of EU law through the 

development of functional principles. 

Methods and researchare formal-logical, comparative-legal, system-structural, 

problem-theoretical methods. 

The results of the work and their novelty. As the result of the research revealed 

the existence of different approaches to the classification of EU functional principles; 

the characteristic features of these principles are noted; the author's definition of such 

principles is given; the practical activities of the Court of Justice analyzed. The 

possibility of orienting and bringing together the legal systems of the Republic of 

Belarus and the EU is considered. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work was done 

independently. 

Recommendations on the usage. The results of the research can be taken into 

account in the future by studying general theoretical issues of European law, in the 

conduct and development of an effective integration policy of the Republic of 

Belarus, as well as in the preparation of educational literature in the process of 

teaching the discipline "European Law" for the specialty 1-24 01 01 "International 

Law". 
 


